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BEVEZETÉS

Törökország nyugati részén, az Egei-tenger közelében az 
utóbbi néhány év során számos mürevaló perlittelepet ismer
tek fel. /l.sz. ábra/ További, de alig ismert perlitlelőhe- 
lyek vannak Ankarától északra Kizilcahamamnál, Közép-Anató- 
liában, Nevsehirtől K-re /Acigöl és Derinkuyu/, valamint az 
ország K-i részén, Erzurum, Kars és a Van tó környékén. 
/Erzerum-Pasinler, Kars-Sarikamig, Van-Ercis-Adilcevaz/.

A Nyugat-Anatólia-i perlittelepek több önálló, túlnyomórészt 
riolitos vulkáni területhez kapcsolódnak, A legismertebb az 
u.n. "Izmir-Lebedos sorozat”, amely Izmirtől D-re Cumaovasi- 
nál kezdődik, majd innen DNy-felé mintegy 21,5 km hosszan 
követhető. E terület részletes kőzettani és vulkanológiai 
feldolgozását INNOCENTI F. és MAZZUOLI R. végezték el /7/.

^Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Ált.Földtani 
Szakosztályának 1977. febr. 27-i szakülésén.

A kézirat beérkezett: 1978. jún. 21.
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Manisá-tól É-ra a Kilî ; Dag környékének bonyolult felépítésű 
vulkáni összletát, Bergama savanyú vulkánitjait, valamint a 
Fopa-i terület ignimbrittakaréit még nem tanulmányozták ha
sonló részletességgel. Adatokat főleg a régebbi, nagy terü
letek általános földtani képét ismertető munkákban találunk.

Nagyon kevéssé ismertek az Eski^ehir-i terület jelentős 
perlittelepei, amelyek a várostól DK-re kiemelkedő Türkmen 
Da^ tömegét veszik körül. A Türkmen Dag "üveges riolitjaira" 
vonatkozóan WESTERVELD-nek Anatólia harmadidőszaki vulkaniz- 
musát összefoglaló tanulmányában /ll/ találunk adatokat.

A Nev^ehir környéki perlittelepeken a MTA - török Áll&rtli 
Földtani Intézet - geológusai dolgoznak.

A Kelet-Anatólia-i perlittelepek kőzettani és vulkanológiai 
feldolgozása még a jövő feladata.

REGIONÁLIS RÉSZ

I. AZ IZMIR-LEBEDOS SOROZAT PERLITTELEPEI

1. A földtani keret

Izmirtől D-re, a Menderes-masszivum Ny-i peremén ÉÉK-DDNy 
csapással húzódnak ennek az önálló magmakamrát képviselő 
vulkáni tömegnek törésvonalak mentén feldarabolt ignimbrit- 
takarói. /2.sz. ábra./

A riolitos vulkanizmus területének keretét DK-en gneisz, 
kristályos paba, kvarcit és márvány ópaleozoós sorozata,
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Ny-on kréta flis alkotja* Az utóbbiban bázisos - ofiolitos 
— magmatevékenység nyomai is fellelhetők*

A vulkáni összlet közvetlen környezetét és feküjét miocén 
és pliocén üledékek alkotják /csökkent sósvizi, majd tisztán 
édesvizi “ tavi kifejlődés/. A perlit és a tufák közvetlen 
feküje É-on túlnyomórészt agyagmárga, D-en vastagpados kong
lomerátum, az előbbiből homokkő átmenettel*

A riolitos magmatevékenység a miocén üledékeket áttörő kő- 
zet-telérek és a közéjük települő tufaszintek alapján a 
miocén középső szakaszában zajlott le. Abszolútkor megha
tározások szerint az "Izmir-Lebedos sorozat" kőzeteinek ko
ra 12,5 millió év /BE18EHECKER-PICHLER, 1974/.

2* A vulkánt képződménysor

A perlit^flepek közvetlenül a miocén édesvíz i üledékekre 
települnek. Határfelületük dőlése a felszíni kibúvások vo
nalát követő keskeiiv sávban 45-50° /3 ,sz, ábra/.

A dőlés DK-i, Ebben az irányban a dőlésszög rohamosan csök
ken - az előbbi vonaltól 7o-loo m távolságban a perlit- - - 
tfslöp talpszintjének mélysége alig nagyobb a szélső fúrá
sokban mérhetőnél*

A terület ÉK I részén három nagy és több kisebb perlitte- 
lep különíthető el* /2*sz„ ábra/. Ezek a Yongali-nyeregtől 
ÉK-felé a Mezerkaya Tepe - Aktas Tepe - Murtat Tepe vonu
latának Éily-’i szegélyén több kilométer hosszan követhetők.
Az egyes telepszakaszok oldalirányú kiékelődései között a 
meddő "hézagokban" a perlitet a telepek közvetlen fedőjét is 
alkotó ártufa''agglomerátum helyettesíti.
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A perlittelepeknek ez a sora, amely egy kitörési szakasz
ban képződött, "fő perlitszint" néven foglalható össze. A 
felsőbb szintekben a vulkáni üveg-képződés többször megis
métlődött. E perlittelepecskék kiterjedése és vastagsága 
azonban jelentéktelen,

A Yongali nyeregtől DNy-felé a perlit feltűnően egyenle
tes vastagságú, összefüggő kifejlődésben a 3o-5o m vas
tagságú ignimbrit-takaró legalsó szintjét alkotja. E szür
ke, perlites szövetű és erősen fluidális szerkezetű vulká
ni üveg-szint vastagsága 6-8 m.

Nem világos még ennek a kifejlődésnek és a fő perlitszint 
telepeinek kapcsolata, Valószinü hogy egyidőben képződtek, 
mivel ez is közvetlenül a középső miocén üledékekre települ.

3. A perlittelepek szerkezete

A fő perlitszint telepeinél a fő kőzetkifejlődések egy
máshoz viszonyított helyzete állandó.

Az oldalirányú kiékelődések között 15o-2oo m hosszan kö
vethetők a különböző vulkáni üveg-kifejlődések szintjei.
Az összlet alsó , szakaszán, amelynek vastagsága 2-25 m. 
között van, a jellegzetes perlites szövet uralko
dó .

Erre pszeudo-fluidális szövetű és szerkezetű, többé-kevésbé 
horzsás üveg települ, A perlites szövet itt gyakran fel 
sem ismerhető, E kőzetkifejlődés leggyakoribb vastagsága 
l-2o m.

A perlittestek bázisán helyenként litofizás szerkezet is 
van. Mivel a perlites szövet ebben a kifejlődésben is jel- 
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lemző, elkülönítése nem indokolt.

A vulkáni üveg kifejlődéseket mindenütt rétegzetten, "kao
tikus” ártufa-agglomerátum fedi be, illetve váltja fel ol
dalirányban.

4. A vulkáni üvegfáciesek kőzettani jellegei

A kőzetüveg-tartalom általában 88-98??. /A leggyakoribb 
érték: 89-93 % J

a/ A_í.®ii®!M2_§£övettÍEUsok

A vitrofiros - perlites szövetű kőzetfédeseket mindig a 
jellegzetes körkörös-koncentrikus mikrorepedásrendszer 
/az u.n. "hagymahéj szerkezet"/ és az ezt metsző - és rend
szerező - egyenes repedések hálózata jellemzi. Elmosódó sá- 
vozottság: az üveg sávosan eltérő fénytörése, a mikroszer- 
kezeti változások irányítottsága, mikrolit sorok, sávosan 
váltakozó mértékű üvegtelenedés, stb.; itt is gyakran meg
figyelhetők. Ezeket az emlitett hagymahéj szerkezet •- amely 
nyilvánvalóran fiatalabb - legtöbbször többé-kevésbé elfe
di.

A vitrofiros-perlites fáciesre települő hyalinos eutaxi- 
tos-pszeudofluidális szövetű vulkáni üveg jellemzője a 
perlites szövet teljes hiánya. Itt a változatos üvegkifej
lődések; igy a teljesen összeolvadt homogén üveg, slires- 
horzsás "lángnyelves" szerkezetű üveg, stb. lamináris ren- 
dezettségü együttesei alkotják a kőzetet. Nagyon gyakoriak 
az általános laminációnak megfelelően orientált, sorokba 
hengerelt uvegöseppök és foszlányok sávjai, valamint a 
vezikuláris jellegek. Néha tipusos hyalinos vakuoláris szö
vet is látható.
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A fenokristályok és kristályaggregátumok körzetében a szer
kezet jellegzetesen turbulensé válik.

Ebben a fáciesben jelenik meg a porózus-szerkezetes vulkáni 
üveg, a horzsakő. A környezetükbe határfelület nélkül bele
olvadó horzsakő "foltok” keresztezett nikolok között telje
sen izotrópnak bizonyulnak.

b/ A fenokristályos fázis összetétele és megjelenési mód^a

A fenokristályok a két fő perlitfácies 3-5 %-át alkotják.

Az összes perlittipus mikroszkópi képére jellemző a töre
dezett /kataklasztos/ és erősen korrodált hipidiomorf 
kvarckristály. Az ezeket átjáró hajlott, ives törések 
gyakran az üveg mikrorepedéseihez hasonló "perlites" raj
zolatú hálózatot alkotnak. Jellemzőek a kristály "testébe” 
cseppszerüen, félkörösen benyúló, izotróp kőzetüveggel ki
töltött üregek. A jelenség legvalószinübb magyarázatául a 
kvarc szemcséknek a felemelkedő magmában végbemenő kémiai re- 
zorpciója kínálkozik /JOTG, D. - KELLER, J» 1972; KELLER, J, 
1 9 7o/. Néha a mechanikai hatásra bekövetkező széttöredezés 
is nyilvánvaló: a kitört darab ugyanis még a helyén képző
dött üreg közelében látható. A két folyamat tehát kölcsönö
sen erősítette egymás hatását.

A fenokristály-fázis nagyobb részét savanyú plagioklászok 
és idiomorf vagy hipidiomorf káliföldpát - nagyobbrészt 
szanidin - alkotják,

Az összenőtt fcldpát-kristályok, továbbá kvarcszemcsék és 
biotitlécecskék halmazai szinte minden csiszolatban megta
lálhatók, legtöbbször kisebb-nagyobb mértékben szétlazulva, 
Méretük 400-800 mikron, E "fenokristályszövedék” kialakulá
sa csak olyan feltételekkel, mindenekelőtt a kristály-
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egyedek egymásbanövekedését kikényszerítő térhiánnyal magya- 
rázható, melyek a felfelé törekvő magmában már nem érvénye
sülhettek. Az "Izmir-Lebedos sorozat” perlitjeinek fenő- 
kristályhalmazái tehát éppúgy gránitos kőzetek maradványai 
lehetnek, mint a KELLER által Kos sziget piroklasztikumai- 
bél ismertetett /9/ gránitmaradványok.

A mélyből felhozott kőzetroncsok között - ritkábban - ba— 
zaltos kőzetek maradványai is felismerhetők.

A mikrolitok mennyisége az "Izmir-Lebedos sorozat” fő per
litszint jében az átlagosnál sokkal kisebb. Ezzel szemben 
az ártufa-agglomerátum felett települő perlit "rétegecs- 
kékben” számuk ugrásszerűen megnő. Itt a kőzet tömegének 
gyakran már 2o-45 %=át alkotják, vagyis a szövet mikrolitos- 
sá /mikrolitos-porfbrossá/ válik. Ezek a perlit "rétegek” 
már újabb kitörési szakaszt jeleznek.

A "fő perlitszint” vulkáni üvegeiben marekanitosodás, vagy 
más obszidián nyom nem figyelhető meg.

c/ A_vulkáni-üvegtömegek szerkezete

A "fő perlitszint” összes telepeinek közös jellemzője a 
vulkáni üveg-tömegek oszlopos elválása. A kőzetelválás sík
jai mai helyzetükben általában a vulkáni terület tengelye 
és középpontja felé dőlnek - szemben a "fő , perlitszintet" 
fedő ignimbrittakarók függőleges, vagy ahhoz közelálló ősz- 
loposságával»

Az ártufa-agglomerátummal, illetve az ignimbrittakarókkal 
fedett téleprészek dőlésirányú fáciesváltozásait még nem 
ismerjük.
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5. A nfő perlitszintn vulkáni üvegeinek kémiai összetétele 
/Lásd I. és IltrSZ, táblázat./

A vulkáni üvegkifejlődések kémiai összetétele egységes; 
a két fő kőzetfácies kémiai alapon nem választható el. Ti- 
pusosan riolit összetételüek, általában 7o-74 % közötti SiOg 
és 1 1 ,3-1 2 ,6 % közötti AlgO^ tartalommal.

Jellemző a kálium-túlsúly. A K^O mennyisége általában meg
haladja a 4>6 %-ot; gyakoriak az 5 »o % feletti értékek is 
/5,3 %-ig/, A NagO tartalom leggyakoribb értékei 1,7-2,3 %•
A KgO/Ua 0 hányados az 56 minta átlagában 2,39; szélső ér
tékei: 1 ,74-3 ,2 1 .

A perlittelepekben felfelé a kálium túlsúly kissé fokozó
dik. Hasonló tendencia oldalirányban, a telepek sorában 
ÉK-felé haladva is megfigyelhető. /4,sz. ábra/.

A fő perlitszintben a Mezarkaya és a Murtat Tepe közötti 
szakaszon, az Akta^ területén válik az ártufa agglomerá
tum túlnyomóvá, vagyis ott, ahol a KgO/UagO arány értéke a 
legnagyobb, D-en a Dikmen Dag és a Gülyaka Tepe körzetében 
és É-on a Delipinar Tepe perlittelepének fedőjében ez a 
kifejlődés hiányzik,

A két vulkáni üvegfáeies kötött víztartalmában sem tapasz
talható eltérés. Általában 4 ,2-5 ,3 % közötti értékek talál
hatók - vagyis ezek a tömör, perlites vagy fluidális szö
vetű üvegek a horzsakőre jellemző mennyiségű kötött vizet 
tartalmaznak.

/A minták víztartalmának meghatározását és a duzzasztható- 
ság vizsgálatát a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet Durvakerámia és Szigetelőanyag Osztálya végezte, 
dr.TÓTH Kálmán irányításával,/
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6* A fő perlitszintet fedő képződmények

A perlittelepek környezetében, azokkal szoros kapcsolatban 
explóziós eredetű, rétegzetten, "kaotikus” agglomerátum ta
lálható, melynek alapanyagát többá-kevésbá összesült piro- 
klasztikus anyag alkotja. Az osztályozat-lan törmelékanyagot 
kizárólag az előbbi két perliIkiffplődes szolgáltatta. Szem
betűnő azonban, hogy a per^ites szövetű vulkáni üveg törme
lékének mennyisége elenyészőbe lamináris sávozottságű kőzet
típushoz mérten.

Az ártufa-agglomerátum nemcsak rátelepül a vulkáni üveg te
lepeire, hanem át is töri azokat. A , ap^ó perlittörmelékkel 
kitöltött, néhány cm vastagságú csatornácskák és a pár dm 
több m vastagságú "agglomeráti: .1 telérek" valósággal áthá
lózzák a telepeket. utóbbiadban néha a határfelületek
kel párhuzamos lamináció is megjelenik.

A perlittestek mélyebb részeit harántoló vékony erecskék- 
ben az agglomerátum kötőanyaga is perlites üvegként konszo
lidálódott, mig az összlet felső részén fokozatos átmenet 
figyelhető meg a hullott - rétegzett tufák felé.

A kőzet szövete jellegzetesen vitroklasztos. A néhány szá
zaléknyi fenokristálytól eltekintve, teljes egészében vál
tozatos méretű horzsakő és perlittörmelék alkotja. Össze
sülés a finomabb frakcióban általános, egyes szakaszokon 
teljes összeolvadás is megjelenik.

Az ártufa-agglomerátum és a tömör kőzetüvegek kémiai össze
tételében lényeges eltérés nincs. Feltűnő azonban a kálium
tartalom túlsúlya, amely nagyobb a tömör kőzetüvegekben meg- 
figyelhetőnél - legalábbis a rendelkezésre álló 27 minta át
lagában.
354
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A III.sz. táblázat adatai a Mesrkaya Tepe I perlittelepet 
fedő ártufa agglomerátumnak az S-l jelű fúrásban harántolt 
szelvényét jellemzik.

Az agglomerátum árak eredetileg jelentősen túlterjedhettek 
a perlittelepeken. A lepusztulástól eddig megkimélt roncsa
ik ugyanis a vulkáni terület É-i és Ny-i szegélyén közvet
lenül az első miocén üledékekre települve is megtalálhatók.

b/ A fő .perlitszinthez kapcsolódó hullott-rétegzett_tufa 
e a—aggl omeráhU;m_ ö ssz 1

Az összesülést nem mutató tufakifejlődések elterjedése meg
egyezik az agglomerátumokéval. Vékony tufaösszletek a per- 
littelepek felett, az azokat elboritó ártufa-agglomerátum- 
ra települve is megtalálhatók. A terület D-i részén - vagyis 
a Yongali nyeregtől D-re - mind az agglomerátum, mind a tu
fa hiányzik.

Közös jellemzőjük a rétegzettség, amely az egyes rétege
ken belüli finomabb gradációban is megnyilvánul. A szövet 
mindig jellegzetesen vitroklasztos. Anyaguk túlnyomó része 
- általában 9o %~ot is meghaladó mennyiségben - szögletes, 
vagy gyengén kerekített horzsakő és perlittörmelék.

Jellemző a kőzetek szövetét néhol teljesen átitató klaci- 
tosodás, és egyes rétegekben az erős agyagásványosodás»

A kémiai összetétel rétegenkénti változását szemléltetik 
a III. sz, táblázatban összefoglalt elemzési adatok.

A perlittelepek közvetlen környezetének ártufa-agglomerá- 
tum kifejlődésétől jól elkülönül az az agglomerátum-összlet, 
amelynek alapanyagában saját hőtartalék hatására történő 
szilárdulás-összesülés már nincs.
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?./ i. "takaró” ignimbritek sorozata

Egyik legszembetűnőbb sajátossága a ritmusosság. Vastagsága 
ÉHy-ról DK-felé 60 m-ről 3oo-35o tn-re növekszik* Az egyes 
takarók vastagsága mintegy 4o-6o m. A tagolás lehetőségét a 
kihűlési egységek bázisán általában o,3~6,o m vastagságban, 
legtöbbször rétegszerü szabályossággal megjelenő, erősen 
fluidális, laminárisán sávozott, perlites szövetű vulkáni 
üveg szint adja meg.

Az egyes ignimbrittakardk jellegzetesen oszlopos elválásn
ak. Az oszloposság általában egy-egy takaró teljes vastag
ságában fejlődött ki. A kőzet szerkezete legtöbbször olva- 
dékmozgásos, lamináris-sávos, gyakran erősen litofizás. Ez 
utóbbi kifejlődés teljesen megegyezik a litofizás perlit- 
tel, különbség csupán a kőzetüveg mennyiségében van*

A perlitviztartalom és a SiOg aránya fordított: piromagma 
”szárazabbá1’ válásával az összetétel fokozatosan savanyúb
bá válik. Ugyanígy csökken a KgO/UagO viszonyszám is. Ezt a 
la^O-tartalom növekedése okozza. Az összes Pe mennyisége a 
száraz magmák megjelenésével csökken; az oxidációs fok pe
dig növekszik. /Az FeO-tartalom csökkenése gyorsabb mint 
az Fe^Oj tartalomé./

II. A FOgA-i SZUROKKŐTELEPÉK

Izmirtől É=ra 45 km távolságban, Foga környékén a vulkáni 
képződménysort vastag, jellegzetesen fluidális szerkezetű 
és szövetű riolitos ignimbrittakarók alkotják. D-en és K-en 
ehhez az összlethez ártufatakarók és rétegzett—hullott tufa
sorozatok csatlakoznak,
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Az egyes ígnimbritterítések - hülési egységek - vastagsága 
3o-7o m.

Ezek között a lo—15 m vastagságú vulkáni üveg "szintek” több
száz méter hosszan követhetők; jellegzetes tereplépcsőket al
kotnak. A kőzetkifejlődések éles határral különülnek el egy
mástól .

A vulkáni üveg másik - szintén tipusos - megjelenési módját 
az eddig emlitettektől D-felé, a vörösbarna riolitos reoig- 
nimbrit összletben és annak tufoignimbrites szakaszain ta
lálható kicsiny telepecskék képviselik. Ezek mindössze né
hány méter kitérjedésüek, alakjuk szabálytalan, a határok a 
mellékkőzetek felé elmosódottak. Az átmenetek gyakoriak.

Az összes fáciesre jellemző az igen nagy, 92,4-93,7 % közöt
ti üvegtartalom.

A kőzetüveg víztartalma nagy, általában meghaladja a 7,5 %- 
ot. A minták szélső értékei: 5,73-8,56 %• Ezek a vulkáni üve
gek tehát mind szurokkőnek minősülnek.

A fenokristályos rész összetétele, a kristályaggregátumok 
jelenléte és sajátosságai az Izmir-Lebedos sorozat perlit- 
jeiben megfigyelhetővel azonosak.

III. A MATTI SA-DEMIRCI-i TERÜLET PERLITTELEPEI

Manisától É-ra és ÉK—re valószinüleg több kitörési ciklus
ban és több önálló másodlagos magmakamrából törtek felszín
re riolitos összetételű magmatömegek* A változatos felépí
tésű vulkáni összletek kiterjedése igen nagy - általában 
több száz négyzetkilométeren át követhetők megszakítás nél
kül. A sorozatok vastagsága viszont alig néhányszáz méter*
354
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A kitörési ciklusok végén a kőzet /-magma/ összetétel álta
lában az intermedier jelleg felé tolódott el* Az ezt jelző 
savanyú biotit-amfibol andezit azonban alárendelt.

A legnagyobb kőzetüveg-tömegeket képviselő telepek itt a 
Tatlipinar-Tepe-Ayitligöl Tepe és a Karagöl Tepe háromszö
gében és ettől É-ra Gökbel falu közelében találhatók. Az 
utóbbi az Incirlitas~i perlittelep, mely egy patakvölgyben 
teljes függőleges szelvényében feltárva a felszínre bukkan. 
/5.sz. ábra/.

A terület viszonylag rossz feltártsága nem teszi lehetővé, 
hogy a kitörések egymásrakövetkezését - a Cumaovasí-i terü
leten leírthoz hasonló részletességgel megállapíthassuk.

A neogén, valószínűleg miocén korú vulkáni összlet feküje 
a terület D-i szegélyén /és a mélyebb völgyekben a belse
jében is/ felszínre bukkanó szerppntinit és sz erpentin3?te- 
sedett diabáz.

Ennek felszínén a vulkáni összlettől K-re eső területen 
neogén édesvízi üledékek települnek.

A vulkáni képződménysor vastagsága viszonylag kicsiny, a 
patakvölgyek szerpentinitkibúvásaitól a legmagasabb kiemel
kedéseket alkotó maradék riolittakarók felszínéig mindösz- 
sze 15o-25o m. A csekély vastagság és az összlet jelentős 
felszini kiterjedése közötti "aránytalanság" a nagyon sava
nyú magmák exploziv kitöréseinek piroklasztikuía terítéseire 
j ellemző.

10 A perlittelepek szerkezete és települési sajátságaik

A telepek fő tömegét alkotó tömör kőzetüvegtestek kiterje
dése tiz- és százezer- négyzetméter. Vastagságuk 5-2o mé
ter, ritkábban a 35 m-t is eléri. A szegélyösszletek vas
tagsága 5-25 m.
354
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Az eddig ismert nagyobb perlittelepek részint vízszintesen, 
vagy csak nagyon csekély dőléssel települnek, - mint például 
a Karagöl I-II telep /6,sz, ábra/ - részint jelentősen ki
billent helyzetben találhatók, mint az Incirlitas-i telep.

a/ periittelepek^feküképződményei

A fekükŐzet általában fehér, szürkésfehér vagy zöldessárga 
szinü, vitroklasztos szövetű horzsaköves ártufa és ártufa- 
agglomerátum,

A perlittelepek fekü^agglomerátuma és az azt oldalirányban 
felváltó agglomerátum képződésük módját tekintve nem külön
böznek egymástól. Eltérések csupán az összesültség mértéké
ben és a perlittörmelék mennyiségében találhatók. Szinte 
lehetetlen megvonni a határt az agglomerátum és a perlit
telepek horzsakővel átszőtt, fellazult-feltöredezett szaka
szai között.

A minták mikroszkóp! képében a horzsakő változatos mértékű 
összesülése, a szerkezetes és szerkezetnélküli üvegfáciesek 
átmenetei nagyon gyakoriak. A kötött víztartalom a horzsa
kőre jellemző %*

b/ A ̂ erlit^kőzettani_^ellemzői

A nagyobb perlittelepek belső, mennyiségileg túlnyomó részét 
perlites szövetű kőzetüveg alkotja, gyakran típusos "gyöngy- 
kő” kifejlődésben,

A nagyobb feltárásokban /Incirlitas, Tatlipinar Tepe/ fel
tűnő a vulkáni üveg több cm vastagságú réteges sávozottsága, 
gyakoriak a "glires" lángnyelvszerkezetek,
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Ezeknek a vulkáni üvegeknek a mikroszkópi képében a holohyali 
nos perlites szövet "hagymahéjszerkezete” uralkodó, jóllehet 
több = kevesebb irányítottság, pl. a mikrolitok sorokba ren
dezettsége, mindenütt szembetűnő,

A kőzetüvegtestek szegélyén a szerkezetes-horzsás szakaszok 
és sávok mennyisége ugrásszerűen megnő,

A kristályos fázis nagyobb részét hipidiomorf, töredezett,', 
zónás és ikerléces plagioklász alkotja. Feltűnő a sok, erősen 
pleokroós, gyakran opacitos biotit-lemez. A kvarc mennyisége 
alárendelt. Mindig jellemző a nagyszámú plagioklász mikrolit 
és biotit szilánkocska /2o-loo mikron/, továbbá a nagyon fi
nom / u2 5 mikron1/ opak ásványszemcsék egymással párhuzamos, 
nyílegyenes sorai, /Valószinüleg magnetit./

A perlites szövetű és szerkezetű kőzetüvegek SiOg tartalma 
leggyakrabban 71,0-72,5 %, az AlgO^ tartalom 13,5“14,5 %»
A CaO mennyisége viszonylag jelentős, általában 1 %-nál na
gyobb.

A Karagöl Tepe—i perlittelep vitrofiros~perlites vulkáni 
üvegfáciesében a KgO-tartalom átlaga 4,73 a NagO tarta
lomé 2,77 %• A KgO/NagO arány átlaga 1,62 /IS mintából szá
mítva/. Szélső értékek: E^Os 5,16-4,35, NagO; 3 3o6-2,34 %•

Az Incirlitas-i telep hasonló vulkáni üvegkifejlődésének 
adatai: KgO átlag 4,71 átlag 2,92 %, a KgO /Ha^O
arány átlaga 1,62, Szélső értékek: KgOi 5,o7-4*2o, NagO: 
3,o 6-2,67 %• /Az átlagok 16 mintát képviselnek./

A kőzetüvegben kötött víztartalom általában 3,o~4,o %, vagy 
csak kevéssel haladja meg a 4,0 %-ot. Az Incirlitas—i per
littelep közetüvegeiben kötött víztartalom - beleértve a sze- 
gélyfácieseket is - átlagosan 2,43y3,93*
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c/ A_perj.ittelelek fedőképződményei

A perlit közvetlen fedőjében, néhány méter vastagságú átme
neti szakasz után - amelyben riolitsávos perlit és horzsakő
sávos, "salakos” szerkezetű riolitrétegek váltakoznak - min
denütt riolit települ.

Ennek a kőzetnévnek a használatát itt elsősorban a kőzet
kémiai jelleg indokolja.

A Tatlipinar Tepe - Aytligöl Tepe dombhátait alkotó "riolit- 
takarókból" származó néhány minta vékonycsiszolatai arra en
gednek következtetni, hogy ezek a kőzetek mind piroklaszti- 
kumok, melyek éppúgy a kitörések későbbi, szárazabb magma 
felszinre jutásával jellemzett szakaszában robbantak ki, 
mint az "Izmir-Lebedos sorozat" ignimbrittakarói - tömegük 
és kiterjedésük azonban azokénál sokkal kisebb.

IV. AZ ESKISEHIR-i TÜRKMEN DA"6 PERLITTELEPEI *

Az Eskisehirtől D-re 38 km távolságban emelkedő Türkmen Dag 
túlnyomórészt riolitos kőzetekből álló vulkáni összlete min’ 
den irányban jól elhatárolt, önálló magmakamrát képviselő 
egységet alkot. Az 1826 m magasságú központi tömeg - a 
Türkmen Dag vulkáni kúpja - az alsó miocénban egyetlen 
kitörési csatornán épült fel. Az oldalkitörések szerepe 
igen nagy lehetett - a legtöbb perlittelep ezekhez kapcso
lódik - de ma még nem ismerjük sem a másodlagos vulkáni 
csatornák helyzetét, sem az ott lezajlott kitörési folya
matokat .

A kitöréseket itt is, éppúgy mint az előbbi területen, na
gyon heves explozivitás jellemezte, A piroklasztikumok 
uralkodó szerepüek. A Türkmen Dag tömegét - vagyis a kitö
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rési centrumot - kb. 26 km sugarú körben övezik a hatalmas ig- 
nimbrittakarók és a rétegzett - hullott tufa sorozatok. /7«sz. 
ábra./

Lávakőzeteket csak a központi tömeg legmagasabb részén és 
attól É-ra mintegy 35 km távolságban találunk. Ezek mindkét 
helyen intermedier - bazaltos karakterűek és a vulkáni cik
lus befejező szakaszát képviselik.

A vulkáni összlet a Középanatóliai Masszivum ópaleozoós me
tamorf összletének és a paleozoós-mezozoós ofiolitsorozat 
változatos mértékben szerpentinesedett szubmarin lávaömlé
seinek terszinén halmozódott fel. A fiatal harmadkori üle
dékek, melyeknek ma már csak vékony maradványai találhatók, 
szárazföldi-édesvizi kifejlődésüek.

A Türkmen Dag riolitmagmájának kitörései tehát itt is száraz
földi környezetben indultak meg. Az édesvizü tavacskák állan
dó jelenlétét a vulkáni működés folyamán, a hullott tufa so
rozatok kitűnő rétegzettsége jelzi.

A perlittelepek a Türkmen Dag lejtőin, a mélyen bevágódó 
völgyekben elég jól feltárva, 12oo—135o m tengerszint fe
letti magasságban találhatók. Itt a nagyobb, millió tonná
nyi kőzetüveget képviselő telepek között gyakoriak a néha csak 
néhány dm vastagságú és néhány m hosszan követhető perlites 
kőzetüveg szakaszok. Ezt a területsávot, amely a központi 
tömeget gyűrűszerűén veszi körül, ezért ”perlites övezetnek" 
célszerű nevezni. Itt csak különböző mértékben összesült pi- 
roklasztikumok; tufoignimbrit, eutaxitos ignimbrit és reoig- 
nimbrit fáciesek találhatók, A hullott tufák itt hiányzanak.

V-J /Az eddig ismert nagyobb perlittelepek a Türkmen Dag E-i sze
gélyén Kalabak falu közelében, DK-en Ücsaray falunál és DNy- 
on a Tesvikiye és Avdan faluk feletti lejtőkön bukkannak a 
felszínre, A telepek környezetében nagyon sok apróbb-nagyobb

354
21



kőzetüveg rétegecske található, A perlitképződés övezetének 
folytonosságét ezek között a telepcsoportok között számos ki- 
búváscsoport jelzi,

A vulkáni üveg általában rétegszerüen, a mellékkőzetekkel 
konkordéns egységben alakult ki, A konformitás mind a néhány 
cm vastagságú erecskék, mind a 2o-25 m vastagságú perlitte- 
lepek helyzetét jellemzi, Ez a települési mód legjobban a 
Kalabak-tól D-re eső két nagyobb perlittelep; a HisarderesL~i 
és az Arapcafer-i telepek, továbbá a Besikderesi perlitré- 
tegeinek esetében figyelhető meg. Ezek erősen összeötvöző
dött, kemény rideg, lemezes szerkezetű reoignimbritek között 
helyezkednek el, Peküjükben az összesülés mértéke a teleptől 
távolodva csökken, Az egész együttes meredeken kibillent hely
zetű; a különböző keménységű ignimbrit-egységek a felszinen 
lapos térszíni hullámokban jelentkeznek.

Ezekben a sorozatokban az üveg kialakulásának lehetősége 
sokszor, változó mértékben ismétlődött meg. Ezt a Kalabak- 
Hisarderesi-i telep alatt kb, 7o,o m mélységben található 
perlites szövetű, morzsalékosan széteső vékony vulkáni üveg 
szintecskék bizonyítják,

űémileg eltérő az Üpsaray-i telepek körzete. Ezek az előbb 
amlitetteknél sokkal lazább, gyengén összesült ártufa és 
ártufa-agglomerátum összletek között találhatók. A vulkáni 
üveg-telepek környezetében itt - azoktól néhány m vastagsá
gú tufa és agglomerátum-szintekkel elválasztva - több vékony, 
változatos kőzettani felépítésű perlites szint is megjelenik 
/pl. Ücsaray-Ambardérési/, A perlittelepek helyzetét, csak 
Ücsaray-tól Hy-ra, kisebb területen jellemzi egységes dőlés
irány.

A falu környékén, Ny-on és DHy-on nagy perlittömböket tar
talmazó, horzsaköves ártufaagglomerátum óriási tömegei ta
lálhatók a felszinen. Ezt sok helyen törik át 7o~9o fok dő
lésű fluidális-lamináris szerkezetű riolittelérek. Határ- 
fal’jpleteik szabálytalanok,
354
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Nagyon változatos, többnyire nagyon kemény-rideg lemezes 
”riolitok” környezetében található a Tesvikiye-Avdan-i telep
csoport. Itt a telep jellemző, perlites szövetű üvege nagy 
területen közvetlenül a felszínen van. Dőlése 2-5 fok lehet. 
Peremén fehér, porózus-horzsaköves üvegfácies látható. Szer
kezete lamináris-lemezes, jellegzetesen torlódó gyüredeze'tt- 
ségü és ugyanilyen szerkezetű riolitcsoportokkal váltakozik. 
Ez valószinüleg az előbbi ”szegélykifejlődése”, mennyisége 
ahhoz képest nagyon alárendelt.

GENETIKAI RÉSZ

A perlitképződés ”kőzetgenetikai modelljét” legcélszerűbb 
az "Izmir-Lebedos sorozat” zárt vulkanológiai egységének 
területén összegyűjtött adatokra alapozni. A Manisa-Demirci-i 
terület vulkáni összletét ugyanis még nem ismerjük eléggé ah
hoz, hogy a kitörések eseménysorát az előbbihez hasonló 
részletességgel lehessen elemezni - Poca, vagy a Türkmen 
Dag területéről nem is beszélve.

1« Szerkezeti helyzet

Az ”Izmir-Lebedos sorozat” abban a mozgékony kéregszerkezeti 
sávban alakult ki, mely ÉNy-on és É-on szegélyezi a Menderesz 
masszívumot. Ez az un. ”Izmir-Ankara övezet” /BRINKMANN,
1966/, mely előbb DNy-ÉK, majd nagyjából K-Ny-i csapással 
húzódik át Kisázsia Ny-i felén /l. ábra/

A kitörések helyét a Karaburun félsziget K-i részének ÉÉK-DDNy 
csapású nagyszerkezeti irányai határozták meg: itt ugyanis 
mélyrehatóié törések irányították a vulkáni csatornák kiala
kulását /AKARTUNA, 1962; INNOCENTI-MAZZUOLI, 1972/.
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2. A magma eredete

A riolit, vagy ahhoz közelálló kémiai összetételű magmák ana- 
tektikus eredetének legfontosabb bizonyitékául tekintett 
/KELLER I., 197o/ korrodált-rezorbeált kvarckristály töre
dékek és a plagioklász kvarc-biotit kristályszövedékek 
kisebb-nagyobb halmazai az "Izmir-Lebedos sorozat” vulká
ni üvegeiben mindenütt megtalálhatók, így minden okunk meg
van arra, hogy ezek eredeti magmáját is a gránitkéreg egyes 
darabjainak újraolvadásából származtassuk. Ezt alátámasztja 
még a sorozat területének a Menderesz masszívum peremén el
foglalt helyzete is.

Az asszimiláció, a környező magmás és üledékes kőzetek be
olvasztása csak a felszin közelében juthatott jelentősebb 
szerephez. Ezt azok az apró, többnyire szabálytalanul fel
emészt ett-beolvasztott szegélyű olivines bazalt és diabáz ron
csok bizonyítják, melyek gyakoriak a sorozat vulkáni üvegki
fejlődéseiben - mig szálban álló tömegeik területünktől Ny- 
ra és DNy-ra a kréta flisben találhatók meg.

A kitöréseket kis mélységű másodlagos magmakamra táplálta.
A kitörések tisztán exploziv karakterűek voltak. A soroza
tot kizárólag piroklasztikumok: túlnyomórészt ignimbritek, 
alárendélt ebben ártufaagglomerátumok és rétegzett hullott 
tufák alkotják. Az utóbbiak a működés első szakaszának befe
jeződését jelzik és az ign imbritsorozatot két, kissé eltérő 
genetikájú részre osztják.

Az ignimbritfáciesek kőzetkémiai jellege meglehetősen egy
séges; a sorozatnak szinte minden kőzete - néhány kissé el
bontott hullott tufarétegtől eltekintve - egységesen K-túl- 
súllyal jellemzett riolitos összetételű ,
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3 ® A vulkáni működés fejlődéstörténete, A fő perlitszint 
kialakulása; kapcsolat a magmakamra fejlődése és a kő-

zetfáciesek között
/A perlitképződés vulkanolőgiai feltételei/

A kitörést megelőző hosszabb nyugalmi időszakban a magma
kamra legmagasabb részén a könnyen illóknak - elsősorban 
a magma eredetileg viszonylag csekély víztartalmának fel- 
dúsulása rendkívül energiagazdag, aktiv olvadekszintet ho
zott létre. A piromagma a felemelkedés során expandálva már 
a vulkáni csatornában horzsakővé alakult ás ez a felszínen 
izzófelhőkben elporlasztva robbant ki. /8,sz. ábra/

Az izzófelhők a három nagy telepcsoport mai helyzetéből és 
méreteiből következtetve, az ÉÉK-DDNy csapású törésvonalon 
kialakuló három nagyobb vulkáni csatornából törtek fel. In
nen a szilárd és gáz fázisok szétkülönüléséig - vagyis a 
horzsakőtörmelék kihullásáig és felhalmozódásáig mindössze 
néhány száz méter utat tehettek meg. Ennek folyamán az el- 
porlasztott horzsakő lehűlését a törmelékszemcsáket körül
vevő izzó gáz akadályozta meg. A mozgó rendszernek jelen
tős belső nyomása is volt.

A felhalmozódó horzsakőtömegek gyors összeroppanását, majd 
ezt követően teljes összeolvadását a víztartalomnak a szi
likátolvadékok olvadáspontját nagymértékben csökkentő hatá
sa váltotta ki. A feltűnően gyors, az üveg stabilizálódását 
eredményező kihűlést is ez magyarázza: hiszen a "nedves” 
rendszer hőmérséklete már eleve közelebb lehetett a derme- 
dési ponthoz, mint az esetleg több száz fokkal magasabb hő
mérsékletű "száraz" magmáé.

Ez a működési szakasz - mely pillanatok alatt óriási hőtar
talékot használt fel - eredményezte annak a hatalmas vulká
ni üvegszintnek a kialakulását, amelynek roncsai ma a "fő 
perlitszint" telepeinek sorában vannak előttünk.
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A -vulkáni üvegtestek konszolidálódását követően /esetleg még 
az eddig vázolt folyamatnak a zárószakaszában/ megkezdődött a 
részben kiürült, sekély magmakamra beszakadása. Ezt a berogyás 
is ahhoz az ÉÉK-DDNy irányú törésvonalrendszerhez idomult, 
amely már a másodlagos magmakamra kialakításában is szerepet 
ját szott.

Ez az "asszimetrikus kaidéra képződés" a már kialakult perlit- 
telepek jelentős részének pusztulásával járt. A bezökkenés, 
és a magmakamra mélyebb részéből kipréselődő horzsaköves ár- 
tufa elsősorban a perlittelepek felső részén, a szegélyein 
kialakult fluidális szövetű kőzetkifejlődés anyagát törte fel. 
Jóllehet ennek az óriási mennyiségű perlittörmeléket magával 
ragadó ártufának általános jellemzője a változó mértékű össze
sülés, a teljes összeolvadás - perlitesedés már csak a fel
tört perlittestek mélyebb szintjein rekedt vékony erecskék- 
ben tapasztalható.

Annak okát, hogy a mélyből kipréselődő ártufa tömeg már nem 
jutott el az összeolvadásnak arra a fokára, mint a megelőző
leg kirobbant horzsakő, valószinüleg a magma fokozódó viszko
zitásában kereshetjük.

Ez a működési fázis és vele együtt az első kitörési szakasz 
a tufaagglomerátumokat és a meglehetősen változatos kőzetta
ni minőségű hullott tufákat létrehozó száraz törmelékszórás
sal zárult.

Feltűnő az Izmir-Lebedos sorozat É-i és a Yongali nyeregtől 
D-re eső részének vulkáni képződménysora közti különbség-.
Az első szakasz kitéréseinek hevessége D-en úgylátszik kisebb 
volt. A kitörést követően a magmakamrának ez a szakasza nem 
rogyott be; lehet, hogy az nem is terjedt már ki e terület 
alá. /Ennek eldöntésére sajnos még nincs elég adatunk./

A tufaszórást követően - valószinüleg rövid nyugalmi időszak 
után - újabb kitörés sorzat indult meg. Ennek első képződmé- 
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nyei azok a vékony, esetleg helyenként kissé nagyobb vastag
ságot is elérő perlittestecskék, melyek pszeudofluidális szö
vete felfelé többnyire folyamatosan fejlődik át fluidális-li- 
tof.izás riolitba, azaz riolitos reoignimbritbe. Itt is az elő
nek a felszínre kerülő magma az, amelyből viszonylagosan na-__ 
gyobb víztartalma miatt vulkáni üveg képződött - a fő perlii- 
szinthez viszonyítva azonban már csak jelentéktelen méretek— 
ben. Ekkor már sem a rendelkezésre álló víztartalom, sem a 
felhalmozódó anyag mennyisége nem tette lehetővé tömör vulká
ni üvegek - vitrofirok - kialakulását, sőt a felemelkedő mag
mában már megindult a kristályosodás is.

A második és az ezt követő kitörési szakaszokat az egyre na
gyobb kovasav tartalmú ingimbrittakarók kialakulása jellem
zi .

Ezek viszonylag nagy tömegű "száraz" és nagy hőmérsékletű tu
faárakból kialakult fluidális szövetű és szerkezetű litofi- 
zás reoignimbritek.

A sekély magmakamra beomlása ezekben a szakaszokban i$ foly
tatódott - kialakítva a mai, a fiatalabb törésekkel lénye
gesen már nem módosított szerkezetet.

A "takaró-ignimbrit" fá^iest létrehozó kitörések ritmusossá
gát az ebben a sorozatban szakaszosan ismétlődő, néhány mé
ter vastagságú perlitrétegecskék jelzik. További részletvizs
gálatok során ezek valószinüleg a "takaró-ignimbrit" összlet 
tagolására is felhasználhatók lesznek.

A Manisa-Demirci-i terület riolitvulkanizmusa az előbbiek
től eltérően nem zárt egység. Itt a vékony, tipusos piro- 
klasztikum terítésekből álló vulkáni sorozat csak a számos 
kitörési központ egyike által szolgáltatott anyagot képvi
seli. Valószínű, hogy ez az Incirlitas-i perlittelep közelé
ben, attól kevéssel É-ra lehetett. /Helyének pontos meghatá
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rozása még további térképező munkát igényel./ Ezt a feltevést 
elsősorban az támasztja alá, hogy főleg itt találhatók olyan 
kibillent helyzetű, meredek dőlésű képződmények és hatalmas 
tömegű ártufa-agglomerátumok, melyek a felszinközeli magma
fészek beomlására utalnak. Délebbre a vékony, nagy kiterje
désű perlittelepek nagyjából vízszintes helyzetűek.

A perlitképződés itt is az "Izmir-Lebedos sorozat" területén 
leirt módon zajlott le. Az izzófelhő kitörések anyag és ener
giakészlete azonban kisebb, gyakoriságuk viszont sokkal na
gyobb lehetett, mint ott. Valószínű, hogy ez és a beszaka- 
dásos szerkezet hiánya magyarázza azt, hogy itt számos olyan 
kőzetüveg kifejlődés és szerkezeti jelleg található - az un. 
szegélyövezetekben - amelyek az "Izmir-Lebedos sorozat" te
rületén jórészt hiányoznak.

Feltűnő sajátossága ennek a képződménysornak a krisztalloklasz- 
tos tufolávák-reoignimbritek jelenléte. Ez a sajátosság ismét 
a magmakamra helyzetével függhet össze.

A viszonylag kis mennyiségű magma feltörését követő bérügyéi 
sok méreteiből arra kell következtetnünk, hogy a kiürülő mag
mafészek a felszin közvetlen közelében, de legfeljebb 1-2 km 
mélységben lehetett. Ezt itt annak a lehetőségét is felveti, 
hogy a hatalmas energiamennyiséget hordozó izzófelhők kirob
banásának - vagyis a nagy kőzetüvegtömegek képződésének fel
tétele lehet ezeknek a felszinközeli, még a tulajdonképpeni 
másodlagos magmakamránál is magasabb helyzetű magmafészkeknek 
a jelenléte.

Az ártufák, a takaróignimritek és a krisztalloklasztos reo- 
ignimbritek anyaga mélyebbről, a tulajdonképpeni másodlagos 
magmakamrából is származhat.
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4„ A perlitképződés folyamata - ahogy az a vulkáni üvegek 
szöveti jellegeiből kiolvasható

A perlittelepek tömör vulkáni üvege a benne gyakran és na
gyon változatos kifejlődésben található horzsás szerkezetek 
tanúsága szerint horzsakőből, vagyis szilárd fázisú, "szer
kezetes” üvegtörmelékből alakult ki. Az ebben kötött víz
tartalom nagyságát a horzsakőképződés környezetében - tehát 
a vulkáni csatornában - a hőmérséklet és nyomásviszonyok 
pillanatnyi egyensúlya határozta meg. A felszinen vízvesz
teségre már csak az üveg /viz rendszer megszilárdult volta 
miatt sem volt mód. /BRIGGS, N.1976/

Szinte minden perlitkifejlődés szövetének közös jellemzője 
a többé-kevésbé határozott fiuidális-sávos jelleg: az 
"Izmir-Lebedos sorozatban" éppúgy, mint a Demirci-i terü
leten vagy a Türkmen Dag perlittelepeiben. Ez a többé-kevés
bé szabályosan párhuzamos finomrétegzettség már az izzófelhő
ből kihulló horzsakő felhalmozódása során kialakulhatott. A 
teljes egybeolvadás, a képződő másodlagos olvadék mozgása - 
amelynek során az egyes részecskék legtöbbször csak néhány 
mm utat tettek meg - ezt a szövetet módosította és tovább
fejlesztette, Ezt a nagyon finom, szabályos lamináció és az 
akadályok, pl. a fenokristályok körül kialakuló turbulencia 
bizonyltja.

A fokozódó összeolvadást előbb üvegcseppek képződése - 
ezek a még képlékeny, mozgó tömegben azonnal ki is "henger- 
lödnek" - majd a horzsakő szerkezetének a homogén üvegbe 
való egyre fokozódó beolvadása jelzi,

A kőzetüvegtömegek belsejében az egyre fokozódó összeolvadás 
miatt ezek a szöveti jellegek csak nyomokban ismerhetők fel, 
sőt teljesen el is tűnhetnek.

A Ny-anatóliai perlitek vékonycsiszolataiban ezek a folyamatok 
szinte lépésről-lépésre nyomon követhetők.
354

29



A perlitea szövet mikrorepedésrendszere ezt a laminációt min
dig harántolja, tehát fiatalabb, a vulkáni üveg homogenizáló
dását követően kialakult másodlagos jelleg. Sokszor látható kezde
ti fokon megrekedt ”fálbenmaradt" perlites szövet is.

A nagyobb vastagságú, egy hülési egyseget alkotó vulkáni 
üveg-összletek szerkezete is a belső nyomás és hőtartalék ha
tására kialakuló homogenizációt tükrözi. Ez mind az "Izmir-Le- 
bedos sorozat”, mind a Demirci-i terület nagyobb perlittelepei- 
nek függőleges szelvényében jól látható.

A különböző vulkáni üvegkifejlődések réteges-lemezes váltako
zása különösen az utóbbi területen gyakori. Ez részint az iz
zófelhők méreteinek - vagyis az egy-egy kilövetés által szál
lított anyagmennyiségnek állandó változására - ritmusosságára 
vezethető vissza. Oka lehet továbbá a hülési egységet alkotó 
horzsakőtömeg szélén, a hőmérséklet és a nyomás-egyensúlyok 
változása a másodlagos olvadék mozgása során. Jellemző, hogy 
a sokszor látható torlódó olvadékmozgásos szerkezeteket szin
te mindig másodlagosan .expandált üveg és szivacsosan porózus 
litoidos riolit fáciesek együttese alkotja.

Ezek a ”horzsakő-perlitek” a perlitképződésnek valószinüleg 
csak az egyik, mindenesetre a leggyakoribb - lehetőségét kép
viselik. Kisebb kötött víztartalmú üvegek keletkezésekor a 
szilárd fázis mellett jelentősebb mennyiségű cseppfolyós anyag, 
azaz kőzetolvadék is jelen lehetett az izzófelhőkben - mivel a 
kisebb víztartalmú piromagmák ”kiduzzadási hajlama” is gyen
gébb .

5. Sajátos jellemvonások

Az összes területek perlitkifejlődáseit jellemző, közös jel
legek mellett természetesen vannak a magmakamrák önállóságá
ból, "egyéni fejlődéséből” következő különbségek is.

354

3o



lig az "Izmir-Lebedos sorozat” és Foga környékének kőzetüve- 
geiben a fenokristályok mennyisége és a kristályos rész össze
tétele azonos, az északabbra, a Menderesz masszívum szegélyé
től nagyobb távolságra kialakult Demirci-i terület kőzetüveg 
kifejlődései ettől határozottan elkülönülő; kisebb fenokris- 
tály tartalmú "biotitos fáciest” alkotnak.

Jellemző eltérések mutatkoznak az egyes területek perlitjei- 
nek alkália tartalmában, pontosabban a KgO/NagO viszonyszám 
nagyságában. Ezt a Demirci-i területen sokkal kisebb értékek 
jellemzik, mint az "Izmir-Lebedos sorozat”-ban.

Mindez még nem elég megbízható következtetések levonására, in
kább a további vizsgálódások irányait jelöli ki. Az azonban 
megállapítható, hogy a Menderesz-masszivum és az Izmir-Ankara 
övezet mozgékony területsávjának határán - a neogén szubduk- 
ció övében - a K migráció feltételei sokkal kedvezőbbek le
hettek, mint az utóbbi öveíet belsejében. Nem valószinütlen 
tehát itt egy K-gazdag öv jelenléte.

6. A perlit helye az ignimbritek között

A perlit a gyakorlatban jól használható, egyszerű megfogalma
zás szerint: olyan természetes vulkáni üveg, amely kötött vi
zet tartalmaz és hevitve nagymértékben duzzad.

A vázolt vulkanológiai-kőzetgenetikai folyamatok alapján a 
perlitek hyaloignimbriteknek minősülnek. A szorosabb értelem
ben vett perlit /azaz a perlites szövetű vulkáni üveg kb.
3,o - 3,5 % kötött víztartalommal/ riolitos összetételű vit- 
rofiros-perlites hyaloignimbritnek, azaz pszeudovitrofÍrnek 
is nevezhető. A fluidálisan laminált, horzsás szövetű válto- 
zetok pedig riolitos összetételű pszeudofluidális-eutaxitos 
hyaloignimbritnek minősülnek /SPERANSKAYA, I.M., 1967/. Ezek 
a kategóriák beilleszthetők a Pantó G. által javasolt ignis- 
pumit fogalmába is.
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A "gyöngyk5"--szerkezet és a perlites szövet - amelyek alap
ján ezt a riolitos összetételű vulkáni üvegfáciest elnevez
ték - másodlagos, az üveg konszolidációja során kialakuló 
j ellegek.

7. A kőzettani jellemzők és az ipari felhasználhatóság
kapcsolata

A kőzetüvegek ipari nyersanyagként történő felhasználását, a 
gyakorlati értéket az üveg szöveti sajátságai csak kevéssé 
befolyásolják - természetesen holohyalinos, nem devitrifi- 
kált és nem bontott üvegkifejlődések esetében. A perlites 
szövet kedvezőbb szemcseszerkezetü duzzasztott terméket ad, 
mint a fluidális-eutaxitos szövetű változatok. A horzsás- 
ság csak akkor befolyásolja a termék minőségét, ha túlnyo
móvá válik. Az ilyen kőzetek többnyire jelentős mennyiségű 
litoidos, vagyis nem duzzadó részt tartalmaznak.

Feltűnő az a kapcsolat, amely a perlitek kőzetüvegében kö
tött víztartalom mennyisége és a K^O/'Ea^O viszonyszám kö
zött van. Az 1,5 - 1*8 közötti K^O/lagO arányának általában 
4 % alatti kötött víztartalom, a kettőnél nagyobb viszony
számoknak 4,o - 5,5 közötti víztartalom felel meg.

Az előbbi eset Demirci-i területére, az utóbbi az Izmir- 
Lebedos sorozat perlitjelre jellemző.

Szurokkő kifejlődésekben - igy Focában - ezek az összefüggé
sek már nem érvényesülnek.

Vagyis a K és la mennyisége, továbbá a két egymáshoz viszo
nyított arány szoros kapcsolatban van tehát a perlit ipari 
nyersanyag-értékével. Minél jobban megközelíti a nátrium 
mennyisége a káliumét /vagyis minél kisebb ezek hányadosa/, 
annál kedvezőbb a perlit viselkedése a technológiai vizsgá
latok során.
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8 « A neogén riolitivulkanizmus kéregszerkezetileg meghatáro
zott helyzete Anatóliában és a környező területeken

Az Izmir-Lebedos sorozattól Manisa, Bergama és Eskisehir kör
nyékén át az Ankarától É-ra levő Kizilcahamamig követhetők 
a neogén ignimbrites vulkanizmus üvegfácieseinek kiterjedt 
összletei. Itt találhatók az ipari nyersanyagértékü perlit- 
telepek is.

Ez a tektonikai szempontból nagyon mozgékony területsáv 
- BRIMMAOT megfogalmazásában az Izmir-Ankara öv - a Mende- 
resz masszivum ÉNy-i és É-i peremét követi.

DNy-on Kos, Yiali, és Nisyros szigetének /Görögorság/ perlit- 
telepei, továbbá Bodrum környékének az előbbiekkel egykorú, 
nagyon heves explozivitású riolit vulkanizmusa jelez egy, az 
előbbihez hasonlóan a Menderesz-masszivumhoz simuló, kéreg
szerkezeti mélytörésekkel jellemzett mozgékony övezetet.

Anatólia belsejében, a Toros gyűrt vonulata és a köztes tö
meg között - amelyet itt már a Menderesz masszivum K-i foly
tatásaként is tekinthető Kirsehir masszivum képvisel - Konya 
és Nev̂ jgthir riolitos ignimbritsorozatai és az Ürgüp-Kayeari^-i 
óriási ártufa takarók képviselik az Izmir-Ankara öv ellenpó
lusát. Tovább K-felé a Bitlis masszivum játszik hasonló sze
repet .

A nagy explozivitású, szinte kizárólag ignimbritfáciesek vál
tozatos sorát szolgáltató riolitvulkanizmus tehát azokhoz a 
kéregszerkezeti mélytörésekhez - vagyis a lokális szubdukció 
sikjaihoz kapcsolódik, melyek a mediterrán öv "kontinenstö
redékeinek" peremén az eocéhtól kezdve fokozatosan alakultak 
ki, egymásra következő övékben.

Szinte a részletekig azonos helyzetű vulkáni fejlődéstörté
net ~ és képződménysorok - találhatók Anatólia földjétől Ky-ra,
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a Kiklád masszívum előterében kialakult vulkáni övben /Milos, 
Kimolos és Polyaigos perlitjei/, vagy K-en Örményországban,
A bolgár és makedéniai vulkáni üvegtelepek kialakulásában a 
Rhodope masszívumnak van hasonló meghatározó szerepe.

A földközi tengeri öv riolitvulkanizmusát méreteiben sokszo
rosan meghaladja - de nagyszerkezeti helyzetében azzal ana
lóg - a Szovjet Középázsia paleozoós és a Csendes-óceán szov
jet partvidékének harmadkori ignimbrites vulkanizmusa - pl. az 
un. "Ochotszk-i ignimbrit provincia” /SPERAHSZKAYA, 1967/.

Az analógiák felsorolását még hosszan lehetne folytatni.

Rendkívül érdekes az a kép, amely hazánkban, a K-i Alföldön 
újabban lemélyitett mélyfúrások adataiból rajzolódik ki.
Itt ugyanis a Tiszántúl alatt elhelyezkedő kéregszerkezeti 
egység - amelyet a felszínen az Erdélyi Középhegység egy része 
képvisel - É-i peremén az eddig leírtakhoz nagyon hasonló mó
don húzódik egy riolitos magmakémiai jellegű és explozív, ig
nimbrites fáciesü vulkáni öv. Ennek apró felszini kibukkaná- 
sait képviselik csak a Tokajhegyalja és a Kárpátalja rioli
tos sorozatai /BOCCALETTI, M. - HORVÁTH, E. - STEGEUA, L. et. al. 
1976/.

Szerkezetileg meghatározott helyzetét tekintve a Kárpátmeden
cének ez a neogén korú riolitos vulkanizmusa analóg Kisázsia, 
az Égei-társég és a Balkán - részben idősebb - savanyú vulká
ni öveivel.. Azokhoz hasonlóan ez is a környezetüknél kevésbé 
mozgékony kéregrészek szegélyét követi, sajátossága azonban, 
hogy két, számos egyéb adat alapján is kirajzolódó "masszívum” 
között húzódik.
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II.sz. táblázat

Az Izmir-Iebedos sorozat fő perlitszintjét jellemző 
minták kémiai összetétele

B/ Pszeudofluidális eutaxitos szövetű 
vulkáni üveg

A minták származási helye
Alkotó
% Mur-IV,S-l

1 6 ,0-2 1 ,5m
Mur-IV,S-1 
2 1 ,5-3 7 ,2m

MEZ-I,S-l 
8 2 20 2m

MEZ-I,S-1 
88 ]-46 Om

1 2 3 4

s í o2 7 1 , 28 70,32 70,67 69,39
a i2o3 11,71 12,08 12,05 1 2 , 5 8

Tí02 0,07 0,06 0,07 0,07
PegO^/yBe/ 1,24 1 , 4 0 1,44 1 , 4 8

MnO
MgO 0 , 1 1 0,36 ny 0,80
CaO 1,37 1,35 1 , 1 2 1,05

oCMcö 1 , 5 6 1,37 1 , 86 1,34
oCM 5 ,0 1 4,26 5,18 3,57

P2° 5 0,02 0,03 0,02 0,02

S03 ny ny ny ny
Kötött v í z 1 0 ,2+ 7,1 1 ++

MAPI Elemzők; Dér Istvánná
Soha Istvánná

A kötött v í z  adatokat a SZIKKTI -ben határozták meg
+A 32,0-37 ,2 m mélységközből meghatározott adat
++A 38,1-40,0 mélységközből meghatározott adat
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III. sz. táblázat

Az Izmir-Lebedos sorozat fő perlitszint.jét fedő piro- 
klasztikumok jellemző mintáinak kémiai összetétele

C. / Ártufa agglomerátum - 1. és 2. sz. elemzés
D. / Rétegzett-hullott tufasorozat - 3., 4., 5. és 6,sz.

elemzés

MAPI Elemzők: Bakó Györgyné és Soha I.-né

Alko- A minták származási helye
tó , j ff - i\/r ,̂4- m ̂ ̂ , r # /
%

viezarKaya iepe TŰI CU. J  bU CL 1VIUÍ. CLÜ 1 CJJv3 üj—x poX cllidl

1 2 3 4 5 6

Si02 70,67 70,62 59,16 55,32 69,75 6l ,0b
Ti02 0,07 0,09 0,25 0,24 ny 0,55
A1?0? 12,05 12 ,4 8 12,31 11,49 13,40 13,17
Pe20^ 1,44 1,44 2,34 2,31 0,79 4,25
PeO 0,25 0,25 0 , 1 2 0,06

MnO 0,07 0,06 0,06 0,02

CaO 1 , 1 2 0,75 6,93 10 , 5 6 0,76 3,84
MgO ny 0,30 1,03 0,98 0,67 1 , 7 6

lía20 1,86 1,74 0,98 0,87 1,56 0,77
k 2 o 5,18 4,65 3,87 3,21 5,34 1,89
c o 2 4,39 7,31 ny 1,89

P2°5 0,02 0,03 0,10 0,05 0,01 0,07
S ny ny

+H2° 5,89 5,31 5,46 5,38
- h 2 o 2,48 2,38 1,75 5,21

Összesen: 100,05 100,34 99,67 99,92

l.sz. minta: Mez-I, S-l sz. fúrás: 8,2 - 20,2 m
2.sz. minta: Mez-I, S-l sz. fúrás: 0,0 - 6,0 m
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IV, sz » táblázat

Mezarkaya Tepe - a fő perlitszintet fedő képződménysor 
jellemző mintáinak kémiai összetétele.

1 2 3 4 5 6 7 8

Si02 70,51 73,67 74,01 76,38 76,27 75,90 75,33 71,16
Ti02 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,05 0,17

A1253 13,06 13,17 13,85 14,18 13,85 13,73 14,79
C\ Q R

13,85
PépOo
PeO

1,21 0,85 0 ,89 0,27 0,39 0,39 U ,op 1,08
0,39 0,20 0,20 0,02 0,16 0,07 0,02

'MnO 0,04 0,06 0,05 0,01 ny 0,03 0,03 na
CaO 0,76 0,15 0,63 0,63 0,48 0,30 0,60 1,84
MgO 0,26 0,13 0,08 0,08 0,13 0,05 ny 0,53
l\fa20 1,69 2,52 2,70 3,33 3,00 3,18 3,30 2,61
k 2 o 4,53 5,16 4,68 4,32 3,92 4,53 4,35 4,59
c o 2 ny ny 0,05 0,03 ny ny ny na

■P2°5 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01
S ny - ny na na na na ny

+ h 2 o 6,34 3,27 2 , 4 2 0,62 1,13 0,49 0,52
~ h 2 o 0,72 0,20 0,20 i—

1 «s

o 0,58 0,16 0,24

Az elemzések a Magyar Állami Földtani Intézetben készültek

Elemzők: Soha Istvánná és Bakó Györgyné
1/ Perlit - tufaösszletben o.8-l.5 m,vastag telep 
2/ Perlit - a Mezarkaya Tepe riolittakarójának_bázisán ^
3/ Perlit - a 2.minta fedőjéből, a perlit/riolit határról 
4/ Ignimbrit-fluidália riolit — a 3. minta fedője 
5/ 6/ és 7/ Riolit - a fő perlitszint kitörési szakaszat le

járó ignimbrittakaró függőleges szelvényéből. Mezarkaya
Tepe

8/ Perlit vulkáni üveg szint két riolittakaró között 
Gülyaka Tepe
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VI.sz. táblázat

A KALABAK-i terület főbb perlitkifejlődéseit 
.jellemző minták kémiai összetétele

MAPI Elemzők: Bakó Györgyné ás Soha Istvánná

Mintajel és sorszám
Alkotok
%

10-KB 11-KB 12-KB 13-KB 310-AV
1 2 3 4 5

s í o2 71,40 69,44 71,46 70,00 70,58
AlgO^ 13,44 10,39 13,45 13,00 12,96
Ti02 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08
>Pe20^ 0,72 0,53 0,73 0,80 1,21
MnO 0,08 0,05 0,10 0,10 0,07
CaO 0,97 1,65 0,76 1,14 0,81
MgO 0,12 0,29 0,46 0,23 0,21
Pa20 2,70 0,32 2,76 2,31 1,62
k 2o 4,92 4,83 4,08 4,17 5,25
P2°5 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
izz.veszt. 5,47 10,28 6,30 8,01 6,77

Összesen: 99,93 97,88 loo,19 99,85 99,59
Az izzitási veszteségből az üvegben kötött v í z  /SZIKKTI/

4,61 11,20 5,48 7,16 6,58

A mintavételi helyek:
1. Kalabak-Hisarderesi; a perlittelep jellemző kőzete
2. Kalabak-Arapcafer; finomszemcsés tufaj a perlit közvet

3.
4.
5.

354

len fedője
Kalabak-Arapcafer; a perlittelep jellemző kőzete 
Kalabak-Mestanpinar; perlit
Te^vikiye-Avdan; "horzsás-perlit" - a perlittelep

szegélykifejlődése
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A VOLCANOLOGICAL MODEL OP PERLITE FORMÁTION 
/BASED ON EXAMPLES OF TURKISH - WESTERN ANATOLIAN -

PERLITE DEPOSITS/

By
György Vecsernyés

ABSTRACT

The author attempts to outline the particular volcanologi- 
cal conditions which result in the formation of perlite, 
or, in case of a slight shift in their parameters, of other 
volcanic glass types such as obsidian, pitchstone, pumice 
and tuffs composed of pumice. In this way a new concept of 
perlite genesis is set up, an answer to a heavily argued 
question, taking intő account the peculiar dynamics of 
erupting rhyölite magma, Other forms of appearance of volca
nic glass fit well intő this model and in view of the 
subsequent and intervowen character of the processes of 
their formation, even the unity in this diversity is pro- 
perly emphasized,

The author’s concept is based on field observations gathe- 
red in course of an exploration work done on a number of 
Western Anatolian perlite occurences. These show remarkable 
analogies with those of the Circum-mediterranean rhyolite 
beit and alsó with those known at many places in the 
Carpatho-Balkan mountain system. The petrographic similarities, 
the analogies of structural position and age are obvious.
This facts testify to the régiónál validity of the model, 
which, however, by no means should be considered the only 
possible way of perlite formation.
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RÉGIÓNÁL PART

The perlites of Western Anatolia occur in a number of rhy.i>litic 
complexes displaying a variety of individual features. The 
so-called Izmir Lebedos complex is one of the best-known of 
them. Situated North of Manisa, the volcanic complex 
occurring in the Kilic Dag area and the ignimbrite sheets 
at Eoca have nőt been studied in detail. The important 
perlite deposits in the Üski^ehir area form a continuous 
beit around the cone of the Türkmen Dag, Southeast of the 
town of Eskisehir. /Eig,1,/

The immediate area around and the underlayer of the perlite 
deposits developed in the Izmir-Lebedos complex consist of 
freshwater deposits of Miocéné and Pliocene age. The 
eruptions took piacé during the Middle Miocéné /radiometric 
age: 12,5 m.y./

At the base of the Neogene complex Lower Paleozoic sediments 
and Cretaceous flysch can be found. Ophiolite type basic 
volcanics play a significant role in the latter. /Eig.2,/

In' this volcanic complex a "main perlite horizon" comprises 
several important perlite deposits. The relative position of 
the main types of volcanic glass in the sequence is constant, 
The characteristically perlitic and the overlying fluidal 
eutaxitic textured glass are covered and eryeloped everywhere 
by flood-tuff agglomerates. /Eig.3»/

In this rhyolite complex several thin horizons of volcanic 
glass occur at the base of each cooling unit, Usually the 
X-ray amorphcus glass phase in the deposits of the main 
perlite horlzon ranges from 89 to 93 %, while the phenocrysts 
make up about 3 to 5% of the totál rock volume, Aggregates 
of intergrown phenocrysts and ,,MicroM~xenolithe of ophiolitic 
magmatites are characteristic. Varying amounts of clay
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minerals and zeolites are alsó present. The Chemical compo- 
sition of the characteristical rock types can be seen on 
Tables I. and II. The explosivity of the eruptions is directly 
proportional to the KgO /NagO ratio /Fig.4./ The iron is more 
oxidized in the younger member than in the older ones 
/Tables III and IV/.

The volcanic complex of the Foga area consists of typically 
fluidal textured rhyolite sheets of an average thickness 
ranging from 3o to 7o metres, Among these glassy horizons 
can be traced along several hundreds of metres. A different 
type of volcanic glass is represented by small bodies or 
pockets often displaying a gradual transition intő the 
rhyolite or even intő tuffs. All these types are characterized 
by a very high proportion of the glassy phase /92-99%/ and by 
the considerable amount of water bound in them /sometimes even 
more than 7 >5 %/. Accordingly, these rocks have to be classed 
as pitchstones. The composition of the phenocrystalline phase 
and its appearance is the same as it is in the Izmir-Lebedos 
complex.

North and North-east of Manisa the rhyolite magmas erupted 
from several secondary, separate magma chambers. This way 
a lót of eruption centres came intő being. The decline of 
this volcanism is marked here by the gradual change of the 
primarily acidic magma intő an andesitic one+

In generál, the lateral extension of these volcanic comp- 
lexes comprises several hundreds of square kilometres.
Their thickness, however, does nőt surpass somé hundred 
meters. The underlying complex is composed of ophiolitic 
rocks, serpentinites and diabases. The eruptions took 
piacé in the Neogene /presumably during the Miocéné/,
/Fig.5./

The interior part of these numerous bút small-size perlite 
deposits consists of typically periltic-textured, sometimes 
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fibrous volcanic glass. This type /the búik of the deposits/ 
is succeeded by fluidally textured., pumiceous glasses, 
which are often striped with lithoidic matériái or have a 
scoriaceous appearance,

The glassy rock bodies are of relatively reduced thickness. 
Deposits with an extension of several hectares are only 
25 m thick as a maximum, the average ranging from lo to 
15 metres /Fig.6,/ These bodies of volcanic glass are lying 
everywhere on strongly pumiceous tufo-agglomerates and are 
covered by rhyolites of markedly fluidal texture. These 
latter reoccur in the higher horizons of the sequence,

The Chemical composition of samples representing the per- 
lites of the Demirci deposits are given in Table V.

The mountainous complex of lürkmen Pag, pituated South- 
east of Eski^ehir represents products of a welldefined 
separate magma chamber. It is built up mainly of rhyolites 
and their pyroclastica. In the last stage of the volcanism . 
somé basalts poured onto the surface. The eruptions were of 
a violent explosiAje character as shown by the overall 
preponderance of pyroclastica.

The perlite deposits form a continuous beit encircling 
the central mass of the volcano. In this "perlite beit" 
more or less intensively welded pyroclastica, various 
facies of tufo-ignimbrites, eutaxitic ignimbrites and 
rheoignimbrites can be found. The volcanic glass deposits 
of varying dimensions are generally stratiform, forming 
together with their country rocks a concordant unity. The 
most important ones occur in the surroundings of the 
villages Kalabak, Ücsaray and Tesvikiye /Figa 7./

Although the Chemical composition of these volcanic glasses 
are remarkably uniform /Tables VI <, and VII,/ , their petro- 
logical features are greatly diversified. Markedly flu- 
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idal textures, varied-size lamination are typical fór the 
most part, while the búik of the greater deposits is almost 
completely homogenized. Perlite sand, a crumbling of the 
compact glass controlled by microscopic fissures and by 
the perlitic texture itself can be found at places. Mare- 
kanitic features, obsidian drops or pearls occur at 
Tesvikiye viliágé.

GÉNÉTICAI PART 
/Fig.8,/

The Izrrilr-Lebedos complex, the products of rhyolitic 
volcanism around Poca and North of Manisa, and the Türkmen 
Dag volcano of Eskigehir, all are situated in the mobile 
Izmir-Ankara Beit /BRINKMANN, 1966/ along the NW and N 
edge of the Menderes massif. The acidic magmas originated 
here by anatectic melting of deeper portions of the gra- 
nitic crust /KELLER, 197o/. Pragmented and resorbed. quartz 
crystals, aggregates of interlaced plagioclase, quartz and 
biotite phenocrysts /proof of the remelting process/ are 
characteristic of the Anatolian perlites, too.

Abundant remnants of ophiolites refer to the fact that in 
minor depths even a considerable assimilation of the ad- 
jacent rocks may have occurred.

The eruptions of an extremely explosive natúré were fed from 
secondary magma chambers. The complexes built up by this 
activity consist exclusively of pyroclastica, the ignimbrites 
being predominant, A minor part of them is composed of flood 
tuff agglomerates and stratified ash fali tuffs and tuffites. 
The latter indicate the gradual decay of the first phase.

The Chemical character of these series is rather monotonous. 
Almost every member of them is of well defined rhyolitic 
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composition, characterized by a significant preponderance 
of potassium over sodium.

During the long and calm period preceeding the first eruption 
by an enrichment of volatiles /first of all of water/ an 
exceptionally energy-rich and. active layer developed at the 
top of the magma chamber. Expanded while aseending in the vol- 
canic chimney, the pyromagma was transformed ent.irely intő 
pumice and erupted in form of glowing clouds onto the surface, 
These clouds moved downslope somé few hundred metres, until 
the fall-out point of the pumice. The cooling of finely 
fragmented pumice was hindered by hot gas-films. A rapid 
collapse and subsequent homogenization by re-melting of the 
accumulated pumice masses resulted from the lowering of the 
melting temperature caused by the water contained in the 
"wet" silicate melt.

This stage which produced the glassy rock masses was followed 
by the collapse of the partly emptied magma chamber. Consi- 
derable masses of the barely Consolidated perlite deposits 
were broken up and destroyed. The tephra flow pressed 
up from the deeper parts of the magma chamber destroyed first 
of all the fluidal textured glass of the upper and marginal 
parts of the deposits, sweeping away enormous quantities of 
fragmented perlite. The resulting chaotic flood tuff agglo- 
merate is of a lower grade of weléing than the pumice erupted 
earlier. This is due to the less water content of the pyrO“ 
magma.

This phase ended with such "dry'’ eruptive products as non- 
welded agglomerates and ash-fall tuffs. The following 
eruptive phases yielded thick ignimbrite sheets of rhyolitic 
composition having usually at their base a horzon of volcanic
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glaas - perlite somé metres thick. This fact testifies to 
a minor water enrichment in the pyromagma at the start of 
each eruptive phase. By using these horizons as indicators 
the individual eruptions in the thick complex of ignimbrites 
can be separated from each other.

The perlite deposits developed essentially in the same way 
in the area of Manisa-Demirci with the difference that the 
glowing clouds were smaller bút occured more frequently.

The considerable dimensions of subsidences caused be explo- 
sions of these relatively small masses of pyromagma allow 
thé conclusion to be drawn that their feeding foci must ha- 
ve been situated nőt deeper than somé hundred metres. The 
development of these little magma "pockets" ascending from a 
common secondary magma chamber and fiiled with extremeley 
active pyromagma is regarded as a very important prerequisite 
fór highly explosive "glowing cloud" eruptions i.e. fór 
volcanic glass formation. According to the concept those 
primary melts which yield. on the surface chaotic flood tuffs, 
ignimbrite sheets and crystalloclastic ignimbrites originate 
from considerably greater depths, from the secondary magma 
chamber itself.

The Process of Perlite Genesis

According to the proof furnished by the "pumiceous" textu- 
re /remnants of which found often even in the most compact 
glasses/ the glasses developed from pumice i.e. from frag- 
ments of solid "textured" volcanic glass. The amount of 
water structurally bound in them is determined by the 
equilibrum of temperature and pressure controlling the pro™ 
cess of expansion - i.e. by conditions prevailing in the vol
canic channel. Welding begins with the formation of glassy 
drops followed by a gradual melting of the pumice texture
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intő a compact glassy mass. The fluidal, laminated. textures 
which are common features of the volcanic glasses being 
caused by the primary sedimentation of pumice fragments give 
proof of the very limited flow of the extremely viscous 
secondary melt equalizing local pressure differences.

In the core of the volcanic glasa deposits theae features are 
completely masked by homogenöization. Their hardly detectable 
rests are crossed by the younger "onion skin structure" of 
the perlitic texture.

These ^pumice perlites" represent very likely only one 
possible way of perlite formation, bút probably the most 
common one. The genesis of glasses with a considerably smaller 
amount of bound water, P'.g. obsidian, can be explained by 
assuming that a considerable part of the dispersed matéria! 
transported by the glowing clouds was molten - drops in 
liquid state - as a consequence of the reduced expandability 
of drier magmas. Moreover, these can be hotter than the "wet" 
ones.

em_of _Ignimbrit es

According to the above-described processes the perlite - an 
expandable volcanic glass with an average water content of 
2,5 to 3,5 and characterized in most cases bút nőt obli- 
gatorily by the perlitic, onion-skin structure - can be 
classified as a hyaloignimbrite. Perlitic textured volcanic 
glass can be denominated as a vitrophyric-perlitic hyaloig- 
nimbrite of rhyolitic composition, while the fluidally lami
nated and pumiceous glasses are pseudofluidaleutaxitic hyaloig
nimbrit es.
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In each perlite area a number of petrological features of 
local importance exist having their origin in the indivi- 
dual development of separated magma chambers. Characteristic 
differences can be föund in the qualitative composition of 
the phenocrystalline phase and in the K^O/NagO rations. The 
averages of the latter are significantly lower in the Manisa- 
-Demirci area than in the glasses of the Izmir-Lebedos 
complex.

The close connexion existing between the amount of water 
bound in the glassy phase of perlite and the values of the 
KgO/E^O ratio is of great importance, the latter being in 
a certain rangé inversely proportional with the expansion 
characteristics of the perlite.

Local, Features

The^Regional Occurgence ofRhyolitic Volcanism in Anatolia 
and_i.n_t.he Egst ern_Med.it erranean_- a Structurally Pont roll ed
Phenomenon

To the rhyolitic volcanism of Neogene age developed in the 
Izmir-Ankara beit corresponds that of Bodrum in Turkey and 
of Kos, Yiali and lysiros islands in Greece. The former 
beit follows the 1W and K margin of the Menderes Massif, 
while the latter one marks out its SW foreland. A considerable 
number of important perlite deposits occur in these areas..

An analógon of the Izmir-Ankara beit can be traced. in Inner 
Anatolia between the földed, structure of the Toros MQuntains 
and the Consolidated médián mass represented here by the 
Kirsehir massiv, the eastern prolongation of the Menderes 
block. This beit is marked by the rhyolitic ignimbrite 
complexes of Konya and levsehir as well as by the immense 
flood tuff sheets of Ürgüp and Kayseri - an acidic volcanic
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complex mostly of Neogene age stretching along more than 15o 
kms.

Volcanic processes, their development and the complexes 
resulting from them, similar almost to every detail, even in 
age, to the above described occur West of Anatolia in the 
SW foreland of the Cyclades massiv, in form of thick complexes 
of rhyolite pyroclastica and perlite deposits of the Greek 
Aegean islands of Milos, Kimolos and Polyaigoa., or East 
of it in the Lesser Caucasus. On the Balkan Peninsula the 
Rhodope Massif plays a similar role in the formation of the 
Macedónián and Bulgárián volcanic glass deposits.

In the Carpathian mountain system, deep under the surface 
of the Great Hungárián Piain, at the NW and N margin of a 
relatively Consolidated structural unit outcropping in 
Transylvania as the Apu^eni Mountains, a mighty acidic ignim- 
brite complex can be traced in a continous beit, as revealed. 
by deep drilling. Its structural setting is very similar to 
that of the above described complexes. The Tokaj Mountains 
in Northeast Hungary and the rhyolites of the Inner 
Carpathian volcanic beit are small outcrops of this largely 
extended volcanism.
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Explanation of Tables

Table I. Chemical_com_gosition__of_sam2les_re_gresenting
t he_main_pex;l e_h.oriz on_of _ zm±r*—Lebedos
comjDles

A/ Volcanic glass of perlitic texture. Sample 
GLY-III-1 represents a volcanic glass hori- 
zon overlying the ignimbrite sheet that 
covers the main perlite horizon. /The basis 
of the next cooling unit./

Table II, 2ll2l42§l_62!2£2§i1li22_2ÍL§§!2PÍ2§_?2PP2§22Íi2§
the_Main_Perlite_Horizon_2f_the_Izmir-Lebedos
C2mplex_1

B/ Volcanic glass of pseudofluidal-eutaxitic 
texture

The amounts of bound water were determined in the 
Laboratory of the Research and Projecting Insti- 
tute of the Silicate Industry, Budapest.

+ figure relating to the interval of 3 2 .0-37 ,2 m 
++ figure relating to the interval of 38.1-4o,o m

Table III. Chemical Composition of Samples Representing
Í.̂ 2„?2í!02i§2’*;i22_22Y22i2S_Í^2_M§i2_?2í!iiÍ2
S2~i222_2£_!k^2_í2Sií!i;Lebed2s_C2niplex

C/ Plood tuff-agglomerates - analyses 1 and 2
D/ Stratified ash-fall tuffs - analyses 3,4,5

and 6
354

56



Sample N°l: borehole Mez-I, S-l, interval 8,2-2o,2 m 
Sample N°2: borehole Mez-I, S-l, interval o,0-6,0 m

Table IV. Chemical_Compositiqn_cf_§amqles_Reqresenting
the Rocks_overl2ing the Main Perlite Horizon 
of_Mezarka^a-Tepe

Petrographic description of the samples.

1-3 Volcanic glasses which developed in coursa of 
the "recurrent" glass formation after the main 
perlite Horizon had been formed.

1/ Perlite, grey-green, laminated. A deposit of 
o,8-l,5 ni thickness interstratified between 
banks of ash-fall tuffs. The sample has been 
taken at a distance of loo m from borehole Mez-I, 
S-2

2/ Perlite, grey. Pseudofluidal, with lithoidic 
stripes and nodules. The sample represents the 
basal part of the rhyolite complex of Mezar- 
kaya Tepe.

3/ Perlite, grey, Pseudofluidal-laminated and 
perlitic textured, Taken from the overlyer of 
Sample H°2, it represents the perlite-rhyolite 
boundary.

0/ Perlite horizon of 2,5 m thickness. Situated at 
7o m over the main perlite horizon between 
rhyolitic ignimbrite sheets. Gülyaka Tepe, Sample 
N° GLY III-l

4-7/ Samples representing the first /lowermost/ rhyolitic 
ignimbrite sheet of Mezarkaya Tepe.
4/ Rhyolitic ignimbrite, brownish white. fluidal 

---------—  textured
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Table

Table

354

5/ Rhyolite, browilish i-white, fluidal, of lythophysic 
texture, often scoriaceous. Sample characteristic 
of the lowermost rhyolitic ignimbrite sheet.

6/ Rhyolite, violet brown, of fluidal texture,
scoriaceous. Upper portion of the rhyolite comp- 
lex that makes up the D©ve Düzü heights*

7/ Rhyolite, violet brown, of fluidal and lythophysic 
texture. Margin of the rhyolite complex over the 
bore-site Mez-I, S-2.

V. Chemical Composition of Samples Representing
the perlite iüeposits^of the Demirci Área 

Sampling points - description of rocks
1 - Tatlipinar Tepe - grey perlite
2 - Tatlipinar Tepe - grey, slightly fluidal

banded perlite, desintegrating intő perlite 
beads

3 - Karagöl Tepe II deposit sector, borehole
Ro 1, depth interval o,8-2o,6 m: grey perlite

4 - Incirlitas - silvery-grey perlite
5 - Incirlita^ - silvery grey perlite
6 - Kocaköy - silvery grey, fibrous perlite

VI, Chemical Composition of the Main Perlite

Area
Sampling points
1 - Kalabak Hisarderesi, characteristic sample

of the perlite deposit
2 - Kalabak-Arapcafer, fine grained tuff

overlying the perlite deposit
3 - Kalabak-Arapcafer: characteristic sample of

the perlite deposit
4 - Kalabak-Mestanpinar: perlite
5 - Tesvikiye-Avdan: "pumiceous perlite" -

marginal facies of the perlite deposit
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'Table VII • Chemical Composition of Samples Representing 
the Main Perlite Facies of the Üpsaray Area

Figures expressing the amount of water bound 
in the glass given above in the "loss on igni 
tion” values /Data of the Research and Pro
jecting Institute of the Silicate Industry, 
Budapest/
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Fig. 1 sz. ábra
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A Cumaovasi-i terület perlittelepem lemely/tett 
fúrások képzödménysora

Lithological logs drilled on the pertite 
deposits of Cumaovasi

M -  V ̂  D í) Mezarkaya lep*

”  Mez I  S-2
A magmakamra berogy m a  á lta l 
Comptexes dislocored by volconic

kimozdított sorozatok 
substdtnct

M artat - ' epe

Mur IV. S-1

SAV?

Mez I. S-1
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Rhyohte tu ffi ash fa li ta t rét

I Explóziós agglomerátum
Agg loméra te, foc ié t o f explotion

Artufa-agglomerátum
3  Agglomerate, tlood tu ff fociét

romrrn ^gyagasvanyos kitöltésű erek 
A E ittüres fü led  witt) o rg illizedL 1 i mattrigl

Psze>jdoflwdáiis szöveti/ vulkán üveg 
Volconic glass wüh pseudoflutdal tezture

*  [<-'') '"','1 té r id és szővelu vulkán üveg 
0- I,1- ̂ i-jl Volconic glass wüh p e rlitic  tezture

S  Elbontott vulkán: üveg
Decomposed volcamc glass

H -morén édesvízi üledékek
0 kc~-Sq Fresh water sediments ot Middle Miocéné age

Pig. 3 az* ábra

A Kfi/NaJD arány, az elméleti és tényleges duzzaszt hatóság oldalirányú változása 
az Izmir - Lebedos sorozat fó perhtszmtjében

Laté ra I changes ot K p jN a O  ratio  in the main pe rtite  horizon ol the Izm ir-Leberfos vokank campiex 

and its retation to the theoretical and practical expandib ility

1 K p !N a p  arány a perhtes szövetű vulkáni üvegekben - K p f  Na 0  ra tio  ot p e rlitic  volcamc glass fa a ts

2 KO N ap  arány a perlües szövetű vu lká n  üvegekben -  K p f  N a p  ra t'O  ol p e r lit ic  volcamc glass faoes 

A Ze az elm életi duzzaszthatóság m értékszám a — Ze Index n n n b e r of theoretical expandib ility

B Z  a tényleges duzzaszthatóság m értékszam a —  Z  Index num ber o l practico l expandib ility
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DEMIRCI KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI TÉRKEPE
Geological map of the Demirci arca
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Fig. 5 sz. ábra

354 62

kr
f. 

m
io

cé
n

Mi
dd
lt

 -
 Up
p*
r 
Mi
oc
én
*



354 63

Fi
g.
 
é 
sz
. 

áb
ra



Fig. 7 sz. ábra
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J 5.\l 2 * 4 5 6 7 8ábra. A Kárpátók szerkezeti egységei 
•>' Prof. Pr. VOITESTI,I.P. szerint

1 fiatal kitörési kőzetek elterjedése /harmadidőszak/
2 varisztikus redők északi Dobrudzsában, újjáéledés 
a Kimmériai-láncokban

5 Dinaridák / kréta-harmadidőszak/
4 a Kárpátok központi tömegének maradványai, Erdélyi

láncok / kréta-harmadidőszak/
5 kárpáti flis redők /miocén/
6 a Szubkárpátok redői /posztpliocén/
7 szerkezeti vonalak
8 szerkezeti vonalak áttolódásokkal


